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Другий Форум ОТГ 

Як з об’єднаних громад «зшивається» Європейська Україна 

Президент: Можливості розвитку малого та середнього бізнесу в громадах, формування інвестклімату – 

примножуватимуть доходи місцевих і державного бюджетів 

Питання просторового планування мають стати пріоритетними для будь-якої громади, — В’ячеслав Негода 

Державна підтримка громад у 2018 році сягне 18,5 млрд грн, — Зубко 

Президент очікує у 2018 році зростання бюджетів об’єднаних громад 

10 кроків для знаходження інвесторів – досвід Тростянецького міського голови 

Україна наблизилася до екватору реформи децентралізації, — Зубко 

Прем'єр-міністр пропонує ліквідувати дублювання функцій місцевих рад та адміністрацій і оновити нормативну 

базу із адмінтериторіального устрою 

Об’єднані громади мають отримати право розпорядження державною землею – Президент 

Глава Уряду ініціює підписання Меморандуму щодо подальшої реалізації реформи децентралізації влади в 

Україні 

Геннадій Зубко презентував перший в Україні мобільний ЦНАП 

 

 

 

Щотижневий електронний бюлетень РЕФОРМА №1  -  це докладний інформаційний зріз процесу 

реформування адміністративно - територіального устрою та  місцевого самоврядування в Україні .  

Створений методом ґрунтовного моніторингу національних та регіональних ЗМІ,  він  знайомить 

широку аудиторію п ідписників з основним медійним дискурсом реформ. У бюлетені  містяться 

інфографічні  матеріали,  презентац і ї ,  в ідео,  найцікавіші інтерв’ю та статт і ,  що відображають р ізні 

погляди та думки владного,  експертного,  громадського середовища. Розсилається безкоштовно 

щочетверга.  Швейцарсько -український проект «Підтримка децентралізац і ї  в Україн і»  DESPRO не 

несе відповідальност і  за ідеї ,  висловлені  у матеріалах б юлетеня.   

 Підписка за адресою  a .go lotenko@despro.org .ua  

 

http://decentralization.gov.ua/news/7747?page=2
http://www.president.gov.ua/news/prezident-mozhlivosti-rozvitku-malogo-ta-serednogo-biznesu-v-44834
http://www.president.gov.ua/news/prezident-mozhlivosti-rozvitku-malogo-ta-serednogo-biznesu-v-44834
http://www.minregion.gov.ua/press/news/pitannya-prostorovogo-planuvannya-mayut-stati-prioritetnimi-dlya-bud-yakoyi-gromadi-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/derzhavna-pidtrimka-gromad-u-2018-rotsi-syagne-18-5-mlrd-grn-zubko/
http://www.president.gov.ua/news/prezident-ochikuye-u-2018-roci-zrostannya-byudzhetiv-obyedna-44826
http://decentralization.gov.ua/news/7755
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ukrayina-nablizilasya-do-ekvatoru-reformi-detsentralizatsiyi-zubko/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250471119&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250471119&cat_id=244274130
http://www.president.gov.ua/news/obyednani-gromadi-mayut-otrimati-pravo-rozporyadzhennya-derz-44830
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250470687&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250470687&cat_id=244274130
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-prezentuvav-pershiy-v-ukrayini-mobilniy-tsnap/
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 Статті/аналітика/інтерв’ю  

Основна проблема ОТГ– кадри, - інтерв’ю з директором Рівненcького ЦРМС Русланом Сивим 

Яким був 2017 рікдля громад Рівненщини і чого чекати в році наступному? Про це розмова з Русланом 

Сивим, директором Рівненського Центру розвитку місцевого самоврядування, створеного за підтримки 

Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону. 

Більша частина бюджетів об’єднаних громад перевиконали річні планові показники, - Яніна Казюк 

Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації  Центрального офісу реформ при Мінрегіоні 

повідомила, що 264 бюджети об’єднаних громад із 366 (а це 72%) перевиконали свої річні планові показники. 

Вона нагадала, що 207 громад перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом у 2017 

році. Їх власні ресурси, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросли в 2,8 рази та склали 4,4 

млрд грн (+2,8 млрд грн). 

А перші сформовані 159 об’єднаних громад ще у 2016 році перейшли на прямі міжбюджетні відносини з 

державним бюджетом. Темп зростання їх власних доходів за січень-листопад 2017 року склав +33,3% (+978,4 

млн грн), що більше від середнього показника по Україні (темп зростання власних доходів по місцевих 

бюджетах України – 31,5%). 

Що таке сервісний підхід до інвестора 

Директор офісу із залучення та підтримки інвестицій при Кабінеті Міністрів України, канадський українець 

Даніель Білак про те, за рахунок чого Україна може здолати весь світ 

Новини об’єднаних громад 

DESPRO продовжить працювати на Полтавщині 

У громадах Чернігівщини запрацювали перші медіатеки 

Децентралізацію не зупинити, - думки представників громад Вінничини 

Спортивний еко-простір - перший міжнародний проект Сокирянської ОТГ 

Раз інвестор, два інвестор – досвід Старосинявської ОТГ 

Об’єднання відкриває ті можливості для громади, про які раніше можна було лише мріяти, - голова ОТГ 

Для дорослих і дітей: у Радивилівській ОТГ приміщення колишньої сільради переобладнали у тренажерну залу 

Підписано Меморандум про співпрацю між Мінмолодьспорту та Асоціацією об’єднаних територіальних громад 

http://decentralization.gov.ua/news/7767
http://decentralization.gov.ua/news/7771
http://decentralization.gov.ua/news/7752?page=2
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1865
http://decentralization.gov.ua/news/7768
http://decentralization.gov.ua/news/7749?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/7730?page=3
http://decentralization.gov.ua/news/7746?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/7731?page=3
http://decentralization.gov.ua/news/7739?page=3
http://www.dsmsu.gov.ua/index/ua/material/34752
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 Інновації в децентралізації: перший в Україні мобільний ЦНАП почав працювати в Славутській громаді за 

підтримки Програми «U-LEAD з Європою» 

Голова Царичанської об’єднаної громади Геннадій Сумський: «Наша громада стала більш спроможною, 

креативною та активною» 

Прозорі соціальні офіси – гідні умови для прийому громадян та якісного надання послуг 

Відео  

Ініціативи, що змінюють життя.  

Успіх там, де ще два роки тому не було нічого: історія Новопсковської ОТГ 

Володимир Гройсман про хід та перспективи децентралізації - в інтерв’ю 5 каналу 

Медицина, освіта і дороги: підсумки дворічної роботи Тузлівської ОТГ 

Президент: Об’єднані громади мають отримати право розпорядження державною землею 

 Як децентралізація вплине на захист прав дітей 

Як правильно шукати інвесторів, налагоджувати з ними контакт та успішно співпрацювати 

Публікації 
   

Інструкція з підготовки бюджетних запитів (зразки документів) 

Практика публічних комунікацій для об'єднаних громад 

Посібник з децентралізації у схемах 

Децентралізація очима населення: порівняльний зріз Запорізької, Донецької, Луганської областей звіт за результатами 

соціологічного дослідження 

КАЛЕНДАР ПОДІЙ  
 

Пропонуємо долучитись до наповнення Календаря подій інформацією про заходи, що будуть організовані за Вашої участі 

та підтримки.   

 

Для цього матеріали та лінки (посилання) на анонси про проведення тих чи інших публічних заходів просимо надсилати на 

адресу: decentralization@minregion.gov.ua  

 

Інформація про заплановані Вами заходи та події буде автоматично висвітлюватись на сайті Мінрегіону, Національної 
ради реформ та порталі «Децентралізація влади»  

http://decentralization.gov.ua/news/7724?page=4
http://decentralization.gov.ua/news/7724?page=4
http://decentralization.gov.ua/news/7722?page=4
http://decentralization.gov.ua/news/7722?page=4
http://decentralization.gov.ua/news/7720?page=4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=_lRw6mBgV5c
http://decentralization.gov.ua/news/7757
https://www.youtube.com/watch?v=d4YUTwdoZlc
https://www.youtube.com/watch?v=BBGlTpQU6kU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7pOeobKojPY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=O0xsRZxNs5Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HtqyEdJSUgI
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Instrukciya.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/PublicCommunicationsPractice_DOBRE_Final.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/HANDBOOK_ON_DECENTRALIZATION.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Decentralization.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Decentralization.pdf
mailto:decentralization@minregion.gov.ua
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/kalendar-podiy/
http://reforms.in.ua/ua/events
http://reforms.in.ua/ua/events
http://decentralization.gov.ua/news/calendar
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 АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  

АНОНС! Стартував онлайн-курс «Стандарти обслуговування відвідувачів ЦНАП» 

7 грудня стартує онлайн курс «Стандарти обслуговування відвідувачів у центрах надання адміністративних послуг». 

Головна особливість курсу ─ наявність не лише методичних матеріалів ─ під час курсу можна дізнатися про досвід 

практиків – керівників ЦНАП, та почути практичні рекомендації психолога щодо спілкування та обслуговування громадян. 

Цей онлайн курс одночасно є робочою інструкцією, контрольно-оціночним матеріалом і «міні-підручником» для 

працівників-початківців. 

Онлайн курс корисний та цікавий для: 

 працівників центрів надання адміністративних послуг 

 представників органів державної влади та місцевого самоврядування 

 громадян, які небайдужі до реформ та прагнуть отримати належний сервіс 

Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/2ATauf1  

АНОНС! 11 грудня у Тернополі - конференція «Дієва бібліотека громади: пошуки майбутнього» 

11 грудня 2017 року о 10:00 в м. Тернополі розпочнеться конференція «Дієва бібліотека громади: пошуки майбутнього». 

На заході будуть представлені кращі українські та зарубіжні практики щодо трансформації бібліотек в сучасні центри 

розвитку громад та питання реформування бібліотечної сфери для керівників об’єднаних територіальних громад 

Тернопільської області, заступників з питань культури та директорів центральних бібліотек. Захід відбудеться за сприяння 

Тернопільської обласної державної адміністрації та БФ «Бібліотечна країна» за підтримки Посольства Великої Британії в 

рамках проекту "Підтримка реформи децентралізації в Україні", в приміщенні Тернопільської обласної бібліотеки для 

молоді (вул. Д. Нечая, 29). 

Подія у фейсбуці - https://www.facebook.com/events/300987187057256/  

Контакти:  Люсьєна Шум, БФ «Бібліотечна країна», (067) 510 11 82, http://livelibrary.com.ua  

DESPRO оголошує конкурс для міських рад 

Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні" - DESPRO оголошує конкурс по відбору пілотного 

проекту фінансування інвестиційних проектів за рахунок розміщення облігацій місцевих позик.  

Метою конкурсу є підтримка місцевих ініціатив, направлених на вирішення проблем територіальних громад шляхом 

залучення коштів приватних інвесторів у проекти розвитку регіональної інфраструктури. 

Учасниками конкурсу можуть стати міські ради, якщо чисельність жителів міста не перевищує 500 тисяч. При цьому 

перевага надається містам, які не є обласними центрами.  

Для участі необхідно завантажити та заповнити форму заявки і надіслати її на електрону адресу v.kozak@despro.org.ua   

Кінцевий термін подачі проектів – 22 грудня 2017 року.  

http://decentralization.gov.ua/news/7770
http://bit.ly/2ATauf1
http://decentralization.gov.ua/news/7751?page=2
https://www.facebook.com/events/300987187057256/
http://livelibrary.com.ua/
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1838
http://despro.org.ua/despro/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20DESPRO.docx
mailto:%20%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%97%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%20v.kozak@despro.org.ua

